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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ   
ΓΖΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Πρακηικό ηης  16ης / 30.10.2020 TAKTIKH ζσνεδρίαζης 

ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ ηοσ Γήμοσ Βέλοσ – Βότας 

 

Αριθμός Απόθαζης:   104/2020 

    Θέμα 4ο:  Αποδοτή οθειλής ηης σπό εκκαθάριζης Γημοηικής Κοινωθελούς Δπιτείρηζης Βέλοσ 

(ΓΖΚΔΒ). 

 

Λακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξζξ. 67 ηνπ  Ν.3852/2010, όπσο απηό     

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ζύκθσλα κε ην άξζξ.74 ηνπ Ν. 4555/2018, θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ  

 άξζξνπ 10 ηεο  Π.Ν. Π. (ΦΔΚ 55/Α΄/2020), ζήκεξα     30η Οκηωβρίοσ  έηοσς 2020 ημέρα  Παραζκεσή  

και ώρα    13:00  ζπλεδξίαζε δηα πεξηθνξάο (κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο) , ην  Γεκνηηθό    

πκβνύιην Βέινπ Βόραο ζε ζπλεδξίαζε  ηαθηηθή,  παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ Βέινπ Βόραο Αλλίβα   

Παπαθπξηάθνπ, ύζηεξα από ηελ  κε αξηζ.  πξση. 9152/26.10.2020 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ  

ηνπ Γ.., πνπ επηδόζεθε λόκηκα θαη  έγθαηξα, γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ   ζεκάησλ ηεο    

εκεξήζηαο δηάηαμεο .  

                  Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, επηθνηλώλεζε ηειεθσληθά κε όινπο ηνπο  

            Γεκνηηθνύο πκβνύινπο , κε ηελ παξνπζία ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη ηνπ Γξακκαηέα ηνπ Γ.., θαζώο θαη  

          ηεο ππαιιήινπ, πνπ  ηεξεί ηα πξαθηηθά θαη θαηέγξαςαλ ηηο ςήθνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο έθαζηνπ επί ησλ  

          ζεκάησλ ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

                ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία απάληεζαλ ζε ζύλνιν 27 κειώλ νη 26, έηζη  ππήξρε  λόκηκε απαξηία  

απαξηία, θαη νλνκαζηηθά νη : 

                           Παρόληες                                           Απόληες 

1. δράιες Μηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Μπεθηάρες Γεκήηρηος 

7. Μαζηοράθος Άγγειος 

8. Καρατοληδίηες Κωλ/λος 

9. Καιιίρε Μαρία 

10. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

11. ηάτος Αλδρέας 

12. Σρηαληαθύιιοσ Κωλ/λος 

13. Μαλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

14. Μαλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

15. Ραταληώηες Νηθόιαος 

16. Παληαδής Παλαγηώηες 

17. Γεκεηρίοσ Μαρία 

18. Καηζηθώιες Παλαγηώηες 

19. Ληάθος Μηταήι 

20. Λσκπερόποσιος Δσάγγειος 

21. Βοσδούρες Νηθόιαος 

22. Κακπίηες Γεώργηος 

 

1. Ρόδος Νηθόιαος 
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23. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

24. Καραθωηηάς Γεώργηος 

25. Περρής Νηθόιαος 

26. Μπηηζάθοσ Αζπαζία 

 

  

  

   Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ην 4ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά ζηελ  

απνδνρή νθεηιήο ηεο ππό εθθαζάξηζεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Βέινπ (ΓΗΚΔΒ) 

έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ην ππ’αξηζ.9281/30-10-2020 αίηεκα ηνπ θ. Μαλάβε Αζαλάζηνπ, επηθεθαιή ηεο 

κεηνςεθίαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, κε ην νπνίν αηηείηαη ηελ αλαβνιή ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο θαη 

επαλαθαζνξηζκό λέαο εκεξνκελίαο ζπδήηεζεο ηνπ,  γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξεη ζην αλσηέξσ 

έγγξαθν, ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 

  Πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ν Πξόεδξνο έζεζε ζε ςεθνθνξία ηελ αλαβνιή ή όρη ηνπ 4νπ ζέκαηνο 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

  ύκθσλα κε ηελ ςεθνθνξία δέθα (10) Γεκνηηθνί ύκβνπινη ςήθηζαλ ππέξ ηεο αλαβνιήο θαη δεθαέμη 

(16) Γεκνηηθνί ύκβνπινη ςήθηζαλ ππέξ ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο. 

  Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο πξνρώξεζε ζηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο θαη έζεζε ππόςε ησλ 

κειώλ ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ, ε νπνία έρεη σο θάησζη :  

 ΔΙΗΓΗΗ 
ΥΔΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

ύκθωλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 3852/10 πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 
3938/2011 θαη ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ.5 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.3979/2011 θαη ηελ παξ. 
15 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 4071/12 (ΦΔΚ 85/11.04.2012 ηεύρνο Α’), νξίδνληαη ηα εμήο:  

«Οθεηιέο ηωλ αλωηέξω επηρεηξήζεωλ πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην, ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη πξνο ηξίηνπο, 
πεξηιακβαλνκέλωλ θαη δεδνπιεπκέλωλ απνδνρώλ ηνπ κεηαθεξόκελνπ πξνζωπηθνύ ηνπο, κπνξνύλ λα 
θαηαβάιινληαη από ηνλ νηθείν δήκν κεηά από αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, πνπ 
ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηνπ. Οη ξπζκίζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ εδαθίνπ 
εθαξκόδνληαη αλαινγηθά θαη γηα νθεηιέο ακηγώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ π.δ. 410/1995 πνπ ιύζεθαλ, θαζώο θαη γηα 
νθεηιέο αλσλύκσλ θαη αλαπηπμηαθώλ εηαηξηώλ ησλ νπνίσλ νη εηαίξνη είλαη απνθιεηζηηθά ΟΤΑ ή θαη λνκηθά ηνπο 
πξόζσπα, εθόζνλ ηεινύλ ππό εθθαζάξηζε ή ιπζνύλ θαη ηεζνύλ ππό εθθαζάξηζε κέρξη ηηο 31.12.2012.» 

Δπηπξόζζεηα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4071/2012 νξίδνληαη ηα εμήο:  

«Οη νθεηιέο πξνο ην ειιεληθό δεκόζην θαη ην ΙΚΑ ησλ ακηγώλ δεκνηηθώλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ π.δ. 410/1995 ή ησλ 
θνηλσθειώλ επηρεηξήζεσλ, ησλ αζηηθώλ κε θεξδνζθνπηθώλ επηρεηξήζεσλ ησλ ΟΤΑ, θαζώο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 
ησλ ηέσο λνκαξρηαθώλ απηνδηνηθήζεσλ πνπ πεξηήιζαλ ζηηο πεξηθέξεηεο, νη νπνίεο ιύζεθαλ θαη ηεινύλ ππό ην 
θαζεζηώο εθθαζάξηζεο, βεβαησκέλεο ηακεηαθά ή κε έσο θαη ηηο 31.12.2010 απαιιάζζνληαη από πξόζζεηνπο 
θόξνπο, πξόζηηκα, πξνζαπμήζεηο εθπξόζεζκεο θαηαβνιήο θαη θάζε κνξθήο επηβαξύλζεηο θαη ε εμόθιεζή ηνπο 
γίλεηαη ππνρξεωηηθά από ηνπο ΟΣΑ πνπ ηηο έρνπλ ζπζηήζεη. Από ηνπο ίδηνπο σο άλσ ΟΤΑ γίλεηαη θαη ε 
εμόθιεζε νθεηιώλ πξνο εξγαδόκελνπο. Σηηο αλσηέξσ νθεηιέο πεξηιακβάλνληαη θαη όζεο πξνθύπηνπλ έπεηηα από 
έιεγρν ησλ αξκόδησλ ειεγθηηθώλ νξγάλσλ» 

Σύκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4071/2012 κε ηελ πξνηεηλόκελε ζηελ παξάγξαθν 1 άξζξν 10 δηάηαμε 
ηνπ, νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο αλαιακβάλνπλ ηηο ππνρξεώζεηο γηα ηελ θαηαβνιή νθεηιώλ ησλ ιπζέλησλ ή ππό 
εθθαζάξηζε επηρεηξήζεώλ ηνπο πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην θαη ην ΙΚΑ εθόζνλ απηέο έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξόζεζκεο, 
αλεμαξηήησο εάλ βεβαηώζεθαλ ή όρη, έσο ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2010. Πξόθεηηαη δειαδή γηα ππνρξεώζεηο κε 
ιεηηνπξγνπζώλ πιένλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθαλ ζηνπο ζπλελσζέληεο ΟΤΑ. Ήδε κε άιιεο δηαηάμεηο ηνπ 
λ.3852/2010 ην πξνζσπηθό απηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηήιζε ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο πνπ πξνέθπςαλ από 
ζπγρσλεύζεηο πθηζηακέλσλ ή ζην ίδην ην λνκηθό πξόζσπν ηνπ δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο. Αλαιακβάλνληαο ηηο 
ππνρξεώζεηο απηέο ν δήκνο ή ε πεξηθέξεηα θαζίζηαηαη δπλαηή ε εθπιήξσζή ηνπο δεδνκέλνπ όηη ζε θάζε άιιε 
πεξίπησζε απηή θαζίζηαηαη αδύλαηε. Γηα ηελ δηεπθόιπλζε ησλ δήκσλ θαη ησλ πεξηθεξεηώλ αθαηξνύληαη νη 
πξνζαπμήζεηο, πξόζζεηνη θόξνη θαη ηα πξόζηηκα πνπ είραλ επηβαξύλεη ηηο αλσηέξσ ππνρξεώζεηο δεδνκέλνπ όηη ε 
θαηαβνιή ηεο αξρηθήο νθεηιήο (ρσξίο ηηο επηβαξύλζεηο) είλαη ππνρξεωηηθή γηα ηνλ δήκν θαη ηελ πεξηθέξεηα. 

Από ηα παξαπάλσ ζπλάγεηαη όηη κε ηηο δηαηάμεηο πξηλ ην λ. 4071/2012 ήηαλ δπλεηηθή ε πιεξσκή από ηνπο Γήκνπο, 
ησλ ππνρξεώζεσλ ησλ ιπζέλησλ ή ππό εθθαζάξηζε επηρεηξήζεώλ ηνπο πξνο ην Διιεληθό Γεκόζην, ην ΙΚΑ θαη 
ηξίηνπο.  

http://www.npid.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051550
http://www.npid.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072959
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Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 4071/2012 είλαη πιένλ ππνρξεωηηθή ε εμόθιεζε ησλ νθεηιώλ 
ηνπο πξνο ην ειιεληθό δεκόζην, ην ΙΚΑ θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο. Αληηζέησο εμαθνινπζεί λα είλαη δπλεηηθή ε 
εμόθιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ πξνο ηξίηνπο, ε νπνία εμαθνινπζεί λα γίλεηαη κε βάζε ηηο πξντζρύνπζεο δηαηάμεηο ηεο 
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ. 3852/10 πνπ πξνζηέζεθε κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3938/2011 θαη 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηελπαξ.5 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.3979/2011 θαη ηελ παξ. 15 ηνπ άξζξνπ 10 
ηνπ Ν. 4071/12.  

ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

 Ο πξώελ Γήκνο Βέινπ είρε ζπζηήζεη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 277 ηνπ Π.Γ. 410/1995 ηελ ακηγήο 
Γεκνηηθή Δπηρείξεζε κε ηελ Δπσλπκία «Γεκνηηθή Αλαπηπμηαθή Δπηρείξεζε Βέινπ» (Γ.Α.Δ.Β.) πνπ ζπζηήζεθε κε 
ηελ ππ’ αξηζκόλ 429/21-01-2000 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ πνπ δεκνζηεύζεθε 
ζην Φ.Δ.Κ. 139/η. Β’/14-02-2000 θαη κεηαηξάπεθε ζε Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε κε ηελ Δπσλπκία «Γεκνηηθή 
Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Βέινπ (ΓΗ.Κ.Δ.Β.)» κε ηελ ππ’ αξηζκόλ 2679+2678/30/03/2010 Απόθαζε ηνπ Γεληθνύ 
Γξακκαηέα Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ πνπ δεκνζηεύζεθε ζην Φ.Δ.Κ. 482/η. Β’/20-04-2010. 

Με ηελ απόθαζε Νν 146/2011 ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο απνθαζίζηεθε ε ιύζε ηεο θαη 
ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε. 

Σύκθσλα  κε Τνλ ηειεπηαίν ηζνινγηζκό ηεο ππό εθθαζάξηζεο επηρείξεζεο, ππάξρνπλ νθεηιέο ηεο επηρείξεζεο πξνο 
ηξίηνπο.   
Οη ελ ιόγσ νθεηιέο πξνο ηξίηνπο πξέπεη λα θαιπθζνύλ από ην Γήκν καο δηόηη δεκηνπξγνύληαη δηάθνξα ιεηηνπξγηθά 
πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ Γήκνπ κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ θαη θπζηθά ηίζεηαη δήηεκα αμηνπηζηίαο ζπλνιηθά ηεο 
δεκνηηθήο αξρήο απέλαληη ζηνπο επαγγεικαηίεο θαη πνιίηεο εηδηθόηεξα ζήκεξα πνπ θινλίδεηαη νηθνλνκία ηεο ρώξαο 
θαη ηδηαίηεξα ε ηνπηθή νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο καο.  

Σηαδηαθά θαη κε αιιεπάιιειεο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ν Γήκνο Βέινπ – Βόραο απεδέρζεηε θαη 
εμόθιεζε έλα κεγάιν κέξνο ησλ νθεηιώλ  πξνο ην Γεκόζην θαη ζεκαληηθό κέξνο ησλ νθεηιώλ ζε ηξίηνπο. 

Μηα εμ απηώλ είλαη θαη απηή πξνο ηελ Δηαηξεία ΠΙΣΤΔΥΟΣ  Α.Δ. αλάιπζε ηεο νπνίαο έρεη σο εμήο: 

  

ΔΙΗΓΗΗ 
Δηζεγνύκαη : 

1. Σελ Απνδνρή από ηνλ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο ηνπ πνζνύ πνπ νθείιεη ε «Γεκνηηθή Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε 

Βέινπ» (Γ.Η.Κ.Δ.Β.) πξνο ηελ Δηαηξεία ΠΙΣΤΔΟΣ Α.Δ. πνζνύ 456.865,99. 

2. Τελ  αθύξσζε ησλ :  

1) Αγσγή Νν 940/29.12.2015 ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ Δπσλπκία ΠΙΣΤΔΥΟΣ ΑΔ θαηά ηεο 
Γ.Η.Κ.Δ.Β. θαη ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο. 
2) Αγσγή Νν 942/29.12.2015 ηεο Αλώλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ Δπσλπκία ΠΙΣΤΔΥΟΣ ΑΔ θαηά ηεο 

Γ.Η.Κ.Δ.Β. θαη ηνπ Γήκνπ Βέινπ – Βόραο. 

Ημεπομηνία Νο Τιμ. Καθ.Αξία ΦΠΑ Σύνολο Τίτλορ Τεσνικού Έπγος

22/12/08 992 26.324,37 5.001,63 31.326,00 ΔΡΓΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ Γ.Γ. ΣΙΜΑΓΚΑ

23/12/08 993 36.000,00 6.840,00 42.840,00 ΔΡΓΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ Γ.Γ. ΣΙΜΑΓΚΑ

23/12/08 994 38.000,00 7.220,00 45.220,00 ΚΑΣΑΚΔΤΗ MINI SOCER ΒΔΛΟΤ

24/12/08 995 37.000,00 7.030,00 44.030,00

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΙΜΔΝΣΑΤΛΑΚΩΝ Γ.Γ. 

ΚΟΚΚΩΝΙΟΤ

30/12/08 996 35.000,00 6.650,00 41.650,00 ΔΡΓΑ Β' ΝΗΜΙΑΓΩΓΔΙΟΤ Γ.Γ. ΒΔΛΟΤ

31/12/08 997 20.000,00 3.800,00 23.800,00

ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΣΙΚΩΝ ΑΤΛΑΚΩΝ ΒΔΛΟΤ

23/11/2009 60 15966,39 3.033,61 19.000,00

ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ  ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΣΙΚΩΝ ΑΤΛΑΚΩΝ Σ.Γ. 

ΔΛΛΗΝΟΥΩΡΙΟΤ

23/11/2009 60 15966,39 3.033,61 19.000,00

ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ  ΤΝΣΗΡΗΗ 

ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΣΙΚΩΝ ΑΤΛΑΚΩΝ Σ.Γ. 

ΣΙΜΑΓΚΑ

26/11/2009 61 31.932,77 6.067,23 38.000,00 ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΓΓ ΔΛΛΗΝΟΥΩΡΙΟΤ

30/11/2009 62 31.932,77 6.067,23 38.000,00

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΩΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΔΓΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΥΟΛΔΙΟΤ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΔΙΟΤ ΣΓ

11/12/2009 63 31.932,77 6.067,23 38.000,00 ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΓΓ ΔΛΛΗΝΟΥΩΡΙΟΤ

23/12/2009 67 31.932,77 6.067,23 38.000,00

ΔΠΙΚΔΤΗ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΣΙΚΩΝ 

ΑΤΛΑΚΩΝ ΒΔΛΟΤ

23/12/2009 68 31.932,77 6.067,23 38.000,00

ΔΡΓΑ ΑΠΟΣΡΑΓΓΙΣΙΚΩΝ ΑΤΛΑΚΩΝ ΓΓ 

ΚΟΚΚΩΝΙΟΤ

ΣΥΝΟΛΑ 456.865,99

http://www.npid.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000015735_N0000016702_S0000072959
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      3. Τελ ζηαδηαθή εμόθιεζε ηεο ελ ιόγσ νθεηιήο απαιιαγκέλεο από θάζε  είδνπο πξνζαύμεζε ζε 4 
ηζόπνζεο εηήζηεο δόζεηο από ηελ 01.01.2021. 
     4. Τελ πξνζπάζεηα έληαμεο ζηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε Αξηζκ. 2/31648/ΓΠΓΚ (ΦΔΚ 3238/Β/4-8-2020) 

Με ηίηιν 
«Δθθαζάξηζε ιεμηπξόζεζκωλ ππνρξεώζεωλ ηωλ θνξέωλ ηνπ ππνηνκέα ηωλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο» 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 

ΠΑΠΑΚΤΡΙΑΚΟ ΑΝΝΙΒΑ 

    ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

    Ο δεκνη. ζύκβνπινο θ. Ληάθνο δήισζε : «Γελ αξλνύκαη ηελ απνδνρή ησλ ρξεώλ ηεο ΓΑΔΒ γηα έξγα πνπ 

έρνπλ εθηειεζζεί, πιελ όκσο δελ κπνξώ λα ςεθίζσ ζεηηθά, ζηελ παξνύζα θάζε θαη γηα έλαλ κόλν ζπγθεθξηκέλν 

εξγνιάβν θαη κόλν γηα ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα, θαζ’ όζνλ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε εθθαζάξηζε ηεο επηρείξεζεο, 

παξόιν πνπ έρεη πεξάζεη δεθαεηία, κε επζύλε ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Γελ κνπ δόζεθε ν ρξόλνο θαη ε επθαηξία γηα 

έιεγρν ησλ θαθέισλ θαη ησλ αγσγώλ. Η εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο είλαη ειιηπέζηαηε. Δπίζεο ππάξρνπλ αλεμόθιεηα 

ρξέε από έξγα, πνπ έρνπλ εθηειεζζεί ζε ρξόλν πξνγελέζηεξν απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πξνο ζπδήηεζε ζέκα». 

    Σν Γεκνηηθό ζπκβνύιην αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηα αλσηέξσ θαη όπσο εηδηθόηεξα ζηα πξαθηηθά 

αλαγξάθνληαη. 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  καηά ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ 

    Με 16 ςήθνπο ΤΠΔΡ ησλ παξόλησλ ζπκβνύισλ , 9 ΚΑΣΑ ( ησλ θ.θ. Μαλάβε Π. Αζ., Γεκεηξίνπ Μ., 

Καηζηθώιε Π., Ληάθν Μ., Μαλάβε Γ. Αζ., Παληαδή Π., Ραραληώηε Ν., Κακπίηε Γ., Καξαθσηηά Γ),  θαη 1 ΛΔΤΚΟ 

(ηεο θαο Μπηηζάθνπ Αζπαζίαο) 

           

1.-       Αποδέτεηαι ηην οθειλή ηεο  Γεκνηηθήο  Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Βέινπ (ΓΗΚΔΒ) πξνο ηελ 

Δηαηξεία ΠΙΣΔΤΟ Α.Δ. πνζνύ 456.865,99 επξώ. 

 

2.- Σελ ζηαδηαθή εμόθιεζε ηεο ελ ιόγσ νθεηιήο απαιιαγκέλεο από θάζε είδνπο πξνζαύμεζε ζε 4 

ηζόπνζεο εηήζηεο δόζεηο από ηελ 01.01.2021. 

 
3.- Σελ πξνζπάζεηα έληαμεο ηεο αλσηέξσ νθεηιήο ζε ζρεηηθέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο Δπηδόηεζεο 
ιεμηπξόζεζκσλ ππνρξεώζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ ππνηνκέα ησλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 
αθνινπζώληαο ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο απηώλ. 
 
 Η παξνύζα απόθαζε πήξε αύμ. αξηζ.  104/2020 

        Αθνύ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

             O Πξόεδξνο                  Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Ο Πρόεδρος ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ 

ΓΡΑΛΖ ΜΗΥΑΖΛ 

ΑΔΑ: ΩΜΟ7Ω9Π-4ΣΒ
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